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ها  هاي تعمیر و نگهداري تابلوهاي ترافیکی در بزرگراه بندي گزینه اولویت

  چند معیاره گیري یمممبتنی بر روش تص

  )بزرگراه همت و مدرس ؛مطالعه موردي ( 

  

  3محمودزادگانسید علی ، 2کامران اخباري، 1سید علی صحاف

  فردوسی مشهددانشگاه ، ، دانشکده مهندسی عمران راه و ترابريیاراستاد -1

  شهرداري تهران 7نقل و ترافیک منطقه  و معاون حملکارشناس ارشد مهندسی راه و ترابري،  -2

 دانشکده فنی دانشگاه تهران -دانشجوي دکتري راه و ترابري -3

  

  چکیده

وضعیت ) AHP(از بررسی میدانی و تحلیل سلسله مراتبی  با استفاده ه استدر این مقاله سعی شد

در این روش ابتدا با  .تحلیل و ارزیابی شود ،کناري اخباري تابلوهاي ترافیکی اعم از اخباري باالسري و

استفاده از برداشت میدانی، میزان تطابق تابلوهاي ترافیکی با ضوابط استاندارد سنجیده شده و درصد 

معیارهاي  .شود د براي هر یک از پارامترهاي ارزیابی کارایی مرتبط با تابلوها تعیین انحراف از استاندار

وضعیت  تعریف شده شامل؛ ارتفاع تابلو، فاصله پایه از لبه راه، وضوح دید، خاصیت شبرنگ و

براي تعیین اهمیت و ارجحیت نسبی هر یک از معیارها از فرآیند تحلیل . باشد دیدگی پایه می صدمه

بدین ترتیب با . ه مراتبی که متکی بر نظرسنجی و مقایسه زوجی پارامترهاست، استفاده شدسلسل

داشتن ضرایب اهمیت معیارهاي تاثیرگذار در کارایی تابلوها و نیز امتیاز کسب شده در برداشت 

ها بدست آمد، تابعی ریاضی براي  گیري وزنی انحراف از استاندارد داده  میدانی که از میانگین

در این . یت، ارایه شدبندي تعمیر و نگهداري هر معیار، براساس بدترین وضعیت و باالترین اهم لویتاو

همچنین براي ارزیابی . استفاده گردید Expert Choiceافزار  تحقیق براي تحلیل ماتریسی از نرم

کیلومتر، به  5در دو بزرگراه شهید همت و شهید مدرس در هر یک به طول تقریبی  ،روش ارایه شده

   .هاي الزم انجام پذیرفت  هاي مربوطه برداشت و تحلیل صورت مقطعی و تصادفی، داده
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